يوجز هوضدبفج

اهفضل اهثبٌٌ ـ أضدبة االشخثيبراح عوٍوج األجل وأضوههى اهيوزؽج :أًٍ هى اًَ؟
خلرٍر االشخلرار اهيبهٌ اهؾبهيٌ ،شتخيتر 3122
إؽداد :شخٍفبً إٍرٍم أوترز (رئٍس اهفرٍق) ،روخشٍر أغروال ،شرنبً أرشالً أهة ،نً خشٍنبدا،
تبشنبل فرح يبٌد ،غرٍغورٍو إيتبفٍدو ،تٍخر هٌٍدٌرٌٍ ،نٍو هو ،خبو شً ،هبً فبً در هورً
اهٌلبع األشبشٍج


خغٖرح اشخراخٖسٖبح خّزٖؼ أضّل اهيؤششبح االشخذيبرٖج اهخبضج ّاهرشيٖج يٌذ ّكّػ األزيجّ .أُى
اهخعّراح فٕ ُذا اهخضّص ُّ أً ُذا اهٌّػ يً اهيشخذيرًٖ أضتح أنذر ّؽٖب تبهيخبعر ،تيب فٕ ذهم

يخبعر اهشّٖهج ّاالئخيبً اهشٖبدٔ.


فٕ تٖئج خشّدُب أشؾبر اهفبئدث اهيٌخفظج ،ال خزال يؾغى يؤششبح االشخذيبر عّٖل األسل خفظل اهلتّل

تؾبئداح أكل تدال يً خحيل يخبعر أنترٌّ .غرا هيدفّؽبخِب اهيشخلتوٖج اهذبتخج أّ اهخزايبخِب اهخٕ خيٌح ؽبئدا

يظيٌّب ،فشّف خخزاٖد ؽوِٖب اهظغّع هالٌخلبل إهٓ أضّل أنذر خعرا نويب اشخيرح تٖئج اهفبئدث
اهيٌخفظج.



ٖخحّل يشخذيرٔ اهلعبػ اهخبص إهٓ االحخفبغ تأضّل "أنذر أيبٌب" نويب زاد اهّؽٕ تبهيخبعر ّنذرح

اهيتبدراح اهخٌغٖيٖج ،ييب ٖؤدٔ إهٓ إتؾبد يسيّؽج يً اهيشخذيرًٖ "أضحبة اهيّارد اهغزٖرث" خشبؽد فٕ

إرشبء اشخلرار األشّاق اهيبهٖجّ .كد ٖنًّ هيدٖرٔ األضّل اهشٖبدٖج دّر فٕ خحيل تؾط اهيخبعر
األعّل أسال اهخٕ أضتح يشخذيرّ اهلعبػ اهخبص ٖخسٌتٌِّب حبهٖب.



أُى اهؾّايل اهيؤذرث ؽوٓ كراراح خّزٖؼ األضّل اهخٕ خخخذُب يؤششبح االشخذيبر عّٖل األسل غٖر
اهييّل تبهدًّٖ ُٕ آفبق اهٌيّ اهسٖدثّ ،خراسؼ اهيخبعر فٕ اهتوداً اهيخولٖجّ ،زٖبدث اإلكتبل اهؾبهيٕ ؽوٓ

خحيل اهيخبعرّ .خلّى فرّق أشؾبر اهفبئدث تًٖ اهتوداً تدّر أكل فٕ ُذا اهخضّص.


زادح شرؽج االخسبٍ اهؾبى اهِٖنوٕ هالشخذيبر فٕ األشّاق اهضبؽدث ؽلة األزيج ،هنً يخبعر اٌؾنبس ُذا

االخسبٍ ال ٖينً اشختؾبدُب إذا حدد خغٖر فٕ األشبشٖبح (يذل آفبق اهٌيّ أّ اهيخبعر اه ُلعْرٖج أّ اهؾبهيٖج).

ّٖخّافق حسى اهخدفلبح اهخبرسج يؤخرا يً ضٌبدٖق االشخذيبر فٕ أشِى ّشٌداح األشّاق اهضبؽدث يؼ

ٌخبئز اهدراشج اهخسرٖتٖج اهّاردث فٕ ُذا اهفضل حّل آذبر زٖبدث اهؾزّف ؽً اهيخبعر ؽبهيٖب.

ٌٍغر هذا اهفضل فٌ اهؾوايل األشبشٍج اهيؤثرث فٌ كراراح خوزٍؼ األضول األعول أجال اهخٌ خخخذهب يؤششبح

االشخثيبر اهؾبى واهخبص عوٍل األجل غٍر اهييول تبهدٍوًّ .فٕ ُذا اهشٖبقٖ ،تحد اهفضل فٕ االخسبُبح اهؾبيج
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األعّل أسالّ ،هنٌَ ٖخشبءل أٖظب ؽيب إذا نبً خّزٖؼ األضّل كد خغٖر ٌخٖسج هألزيج اهيبهٖج اهؾبهيٖج ّتٖئج أشؾبر اهفبئدث
اهيٌخفظج.
وٌٍعوق اهفضل يً يٌبكشج كراراح خوزٍؼ األضول اهخٌ ٍخخذهب فرادى اهيشخثيرًٍّ ،اهخٕ خشنل أشبشب هوخدفلبح

اهيبهٖج تًٖ األشّاق ّاهؾيالح ّاهتوداًّٖ .خخوف ُذا اهفضل ؽً اهدراشبح اهشبتلج فٕ اشخخدايَ هتٖبٌبح يفضوج ؽً

ضٌبدٖق االشخذيبر اهيشخرم خخظيً يؾوّيبح ؽً خدفلبح االشخذيبر فٕ األشِى ّاهشٌداح إهٓ اهتوداً اهيٌفردث ،تدال يً

تٖبٌبح يٖزاً اهيدفّؽبح اهيسيؾج األكل ضوج تلراراح فرادْ اهيشخذيرًٖ.
وٍوظخ اهخدوٍل أً اهدافؼ اهلوً وراء خوزٍؼ األضول اهخبضج هو اَفبق اهيخوكؾج هوٌيو وخراجؼ اهيخبعر فٌ اهتوداً

اهيخولٍج ،تٌٍيب خلوى فروق أشؾبر اهفبئدث تًٍ اهتوداً تدور أكل فٌ هذا اهخضوص .غٖر أً ُذٍ اهخالضج ال خؾٌٕ أً

خدفلبح رؤّس األيّال ال خخأذر ؽوٓ ّسَ اهؾيّى تفرّق أشؾبر اهفبئدث ،إذ أٌِب كد خنًّ ٌبخسج ؽً كراراح أضحبة
االشخذيبراح كضٖرث األسل اهييّهج تبهدًّٖ (يذل كراراح خٌفٖذ خسبرث اهيٌبكوج) ـ ُّّ يب ٖخرر ؽً ٌعبق اهتحد فٕ
ُذا اهفضل.
وخُؾرِّط األزيج اهيبهٍج اهؾبهيٍج وختؾبخهب اهيشخثيرًٍ هؾبيوًٍ يخظبدًٍ .فيً ٌبحٖج ،أدح األزيج إهٓ زٖبدث ّؽٕ

أضحبة االشخذيبراح عّٖوج األسل تبهيخبعرّ ،خبضج يخبعر اهشّٖهج ّاالئخيبً اهشٖبدّٔ ،خبضج يب ٖخؾوق يٌِب

تبالكخضبداح اهيخلديجّ .يً ٌبحٖج أخرْ ،خخشتة تٖئج أشؾبر اهفبئدث اهيٌخفظج فٕ خزاٖد اهظغّع ؽوٓ يؤششبح
االشخذيبر ( ّخبضج شرنبح اهخأيًٖ اهخٕ تبؽح يٌخسبح تحد أدٌٓ هوؾبئد اهيظيًّ ّضٌبدٖق يؾبشبح اهخلبؽد كبضرث
اهخيّٖل) هخؾزٖز ؽبئد اشخذيبراح اهحبفغج ؽً عرٖق االشخذيبر فٕ أضّل أنذر خعرا.

وال خزال يؤششبح االشخثيبر خفظل اهلتول تؾبئداح أكل تدال يً خديل يخبعر أنترّٖ .ذُة اهفضل إهٓ أً ُذا كد
ٖنًّ دهٖال ّاظحب ؽوٓ حدّد خغٖر سُّرٔ فٕ اهشوّم االشخذيبرٔ هيؤششبح االشخذيبر عّٖل األسلّٖ .ينً رؤٖج

ُذا اهخحّل اهِٖنوٕ يً خالل اهتٖبٌبح ،إذ خّظح ٌيبذر االٌحدار اهّاردث فٕ اهفضل حدّد خحّالح ُتّعٖج نتٖرث
عّال فخرث اهدراشج تؾد تدء األزيج فٕ يٌخضف  ،2002ييب ٖؾنس خؾدٖال فٕ خدفلبح اهحبفغج حشة اهخلٖٖى اهسدٖد
هويخبعرّ ،ال خّسد أدهج حخٓ اًٗ خشٖر إهٓ خراسؼ ُذا اهخأذٖرّ .يؼ ذهم ،فشّف ٖخظؼ ُؤالء اهيشخذيرًّ هظغّع

يخزاٖدث خدفؾِى إهٓ خحيل يخبعر اشخذيبرٖج أنتر يؼ خراسؼ يّكفِى اهيبهٕ ،إذا اشخيرح أشؾبر اهفبئدث فٕ االكخضبداح
اهيخلديج يٌخفظج هفخرث يعّهج ـ نيب ُّ يخّكؼ.
وكد زادح شرؽج االخجبٍ اهؾبى اههٍنوٌ هالشخثيبر فٌ األشواق اهضبؽدث ؽلة األزيجّ .هنً ،يؼ اغخٌبى اهنذٖر يً
اهيشخذيرًٖ اهسدد فرضج األداء االكخضبدٔ األفظل ٌشتٖب فٕ ُذٍ اهتوداً ،خغل يخبعر اٌؾنبس ُذا االخسبٍ كبئيج إذا يب

حدد خغٖر فٕ اهؾّايل األشبشٖجّ .تبهٌشتج هوضديبح األنترٖ ،ينً أً ٖنًّ خأذٖر ُذا االٌؾنبس يشبّٖب هشحة
اهخدفلبح اهذٔ حدد أذٌبء األزيجٌّ .سد تبهفؾل أً حسى اهخدفلبح اهخٕ خرسح يؤخرا يً ضٌبدٖق االشخذيبر فٕ أشِى
ّشٌداح األشّاق اهضبؽدث (تؾد االٌخِبء يً إؽداد ُذا اهفضل) ٖخّافق يؼ ٌخبئز اهدراشج اهخسرٖتٖج اهّاردث فٕ ُذا
اهفضل.
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وٍشٍر اهفضل إهي أً خوزٍؼ األضول اهشٍبدٍج كد ٍشنل ثلال يوازٌب هخغٍر شووم اهلعبػ اهخبصّ .فٕ ُذا اهشٖبق،

ٖفٖد اهفضل تأً زٖبدث اهّؽٕ تبهيخبعر ّغِّر يتبدراح يذل يؾٖبر "اهيالءث  (Solvency II) "2هشرنبح اهخأيًٖ
األّرّتٖج كد خدفؼ ُذٍ اهيؤششبح تؾٖدا ؽً دّرُب اهخلوٖدٔ اهيخيذل فٕ االشخذيبر فٕ أضّل خعرث أعّل أسال ،ييب
ٖينً أً ٖلوص اهخأذٖر اإلٖسبتٕ هفئج اهيشخذيرًٖ "أضحبة اهيّارد اهغزٖرث" اهيشخؾدًٖ هالحخفبغ تبألضّل غٖر اهشبئوج

ؽتر فخراح ُتّع اهٌشبع فٕ األشّاقّ .إذ خدفؼ اهغرّف تيشخذيرٔ اهلعبػ اهخبص هالحخفبغ تأضّل "أنذر أيبٌب" ،كد
ٖنًّ هيدٖرٔ األضّل اهشٖبدٖج دّر فٕ خحيل تؾط اهيخبعر األعّل أسال اهخٕ ٖخسٌتِب اًٗ يشخذيرّ اهلعبػ
اهخبص.

يوجز هوصحبفج

اهفصل اهذبهد ـ ٌحو إعيبل اهسيبسبح االحخرازيج اهنويج :يخي يٌتغي اهخٌفيذ؟
خلرير االسخلرار اهيبهي اهعبهيي ،ستخيتر 3122

إعداد :سروتوٌب ييخرا (رئيسج اهفريق) ،يبرويير تيٌيش ،سيفيب يورغوفب ،نبستر هوٌد-يٌسً،
نريسخيبً صيبيدر ،خيبغو سيفيرو.
اهٌلبظ األسبسيج


اٍخٗؼٜم اٍظضٜص ٍَشٜبشبح االضخرازٜج اٌٍَٜج شٗم ٜخػَة نِٖب أنغل ٍِظبدر اٍظدِبح اٍِؤدٜج إٍٙ

خراٌُ اٍِخبػر اٍْؼبِٜج ِّٗ ،اٍِْخؼر أّ خـِل اٍِؤضراح اٍيٜبدٜج اٍسٜدث ٍخراٌُ اٍِخبػر اٍْؼبِٜج ؿَٙ
اٍخِٜٜز ت ّٜاٍظدِبح اٍسٜدث (ِذل ٌِبشة اإلْخبسٜج) ٗاٍظدِبح اٍشٜئج (ِذل نيبؿبح أشـبر األظٗل).


ْٜتل ٛخٌّٗ ِؤضراح اٍِْٗ االئخِبْ ،ٛاٍذِ ٕٗ ٚضٗر خراٌُ اٍِخبػر اٍْؼبِٜجِ ،ظضٗتج تِؤضراح
أخر٘ ِذل ارخهبؿبح أشـبر األظٗل ٗاٍخزاِبح اٍتًْٗ األسْتٜج ،تبإلغبنج إٍ ٙارخهبؿبح أشـبر اٍظرم

اٍضيٜيٜج ،ضخ ٌِّٜ ٙاٍهظل تْٗ ّٜؿ ٛاٍظدِبح.


ِّ ِؤضراح اٍِْٗ االئخِبْ ٛاٍسٜدث ْشتج االئخِبّ إٍ ٙإسِبٍ ٛاٍْبخز اٍِضَٗ .ٛتبشخخداُ ؿْٜج ِّ 33
تَداٜ ،خَط ِْٗذسْب إٍ ٙأّ اضخِبٍٜج ضدٗد أزِج ِبٍٜج ن ٛكغّٗ ؿبِ ّٜختَق  5/1إذا ارخهـح ْشتج
االئخِبّ إٍ ٙإسِبٍ ٛاٍْبخز اٍِضَ ٛتأٌذر ِّ خِس ْيػ ِئٜٗج شْٜٗب ٗإذا ظبضة ذًٍ ارخهبؽ ن ٛأشـبر
األشُٖ تِيدار  %15أٗ أٌذر.



اٍِؤضراح ؿبٍٜج اٍخٗاخر اٍيبئِج ؿَ ٙاٍشٗو ٕ ٛأنغل اٍِؤضراح ن ٛخضدٜد اٍٗىح اٍذ ٚخٌّٗ نٜٔ
اٍِخبػر اٍْؼبِٜج ؿَٗ ٙضً اٍخضيو ن ٛكغّٗ أشبتٜؾ ىََٜجٜٗ .خت ِّ ّٜاٍدراشج أّ اٍِؤضر اٍذٜ ٚشخْد
إٍ ٙاٍهرو ت ّٜشـر "ٍٜتٗر" ٗاٍشـر اٍشبئد ن ٛشٗو ِتبدٍج أشـبر اٍهبئدث ٍََٜج ٗاضدث ( LIBOR-OIS
ِْٗ )spreadضْ ٙاٍـبئد ٕٗ ِؤضر نـبل ن ٛأداء ٕذٓ اٍِِٖج.



ْٕبً ؿدد ِّ األدٗاح اٍخٜ ٛشخػٜؾ ظْبؽ اٍشٜبشبح اشخخداِٖب ٍخخهٜم اضخِبالح ٗىٗؽ أزِج ِبٍٜج.
ٜٗخختر اٍهظل إضد٘ ٕذٓ األدٗاح ٕٛٗ ،رأس اٍِبل اإلٍزاِ ٛاٍِـبٌس ٍالخسبٕبح اٍدٗرٜجٜٗ ،ت ّٜأْٖب
 ٌِّٜأّ خٌّٗ أداث ِهٜدث ن ٛخخهٜم ضدث اٍخلٜراح اٍِظبضتج ٍَدٗراح االىخظبدٜج ٗاٍضد ِّ اضخِبالح
اٍـشر اٍِبٍ.ٛ



ْٜتل ٛأّ ٜيُٗ ظْبؽ اٍشٜبشبح االضخرازٜج اٌٍَٜج ٗاٍْيدٜج تبٍخْشٜو نِ ٛسبٍ ّٜاذْ ّٜؿَ ٙاألىل :نُٖ

اٍِظدر اٍرئٜشٍَ ٛظدِبحٗ ،اٍشٜبشبح اٍِختـج نْ ٛؼُ شـر اٍظرم اٍِدار اٍخٜ ٛضٜؾ نٖٜب اإلىراع
تبٍـَِج األسْتٜج.
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خسعي اهسيبسج االحخرازيج اهنويج إهي اهحد يً يخبظر االطظراة اهحبد في اهخديبح اهيبهيج عوي يسخوى اهٌعبى ،أو
"اهيخبظر اهٌعبييج" ،ييب يينً أً يخوف آذبرا سوتيج خظيرث عوي االكخصبد اهعيٌيٗ .خْػِِٖٗ ٚج إؿِبل اٍشٜبشبح
االضخرازٜج اٌٍَٜج ؿَ  ٙؿدث أتـبدٜٗ ،خخذ اٍخضَٜل اٍٗارد نٕ ٛذا اٍهظل خػٗاح ؿَِٜج ؿَ ٙؿدث ِشبراح ٍتَٗف ٕذا
اٍٖدمٜٗ .شخخدُ ن ٛذًٍ ِْٗذر ٍَرٗاتػ اٍِبٍٜج-االىخظبدٜج اٌٍَٜج ٜـِل ؿَ ٙاشخٌضبم شًَٗ اٍِؤضراح اٍِخخَهج نٛ
ِٗاسٖج ِظبدر اٍظدِبح اٍِخخَهج اٍخٜ ٛخـرع ٍٖب االىخظبدٗ .خخٜص اٍخضَٜالح اٍخسرٜتٜج دؿِب أٌتر ٍَِـَِٗبح
اإلغبنٜج اٍالزِج ٍرظد خراٌُ اٍِخبػر ؿَ ٙاٍٗسٔ األٌِلٗ .إغبنج إٍ ٙذًٍٜ ،يخرش اٍخضَٜل ِسِٗؿج ِّ اٍِؤضراح
ؿبٍٜج اٍخٗاخر  ٌِّٜأّ خْتٔ ظْبؽ اٍشٜبشبح إٍ ٙىرة ضدٗد اٍـشر اٍِبٍٗ .ٛتبشخخداُ اٍرؤ٘ اٍخضََٜٜج اٍيبئِج ؿَٙ
اٍِْٗذرْ ،خَط إٍ  ٙأّ خًَ األداث االضخرازٜج اٌٍَٜج اٍضبئـج ـ ٕٗ ٛرأس اٍِبل اإلٍزاِ ٛاٍِـبٌس ٍالخسبٕبح اٍدٗرٜج
ـ  ٌِّٜأّ خـِل ن ٛؼل اٍْؼُ اٍِخخَهج ٍشـر اٍظرم.
وخعخيد فعبهيج يراكتج اهيخبظر اهٌعبييج وفعبهيج يب يخخذ يً سيبسبح هيواجهخهب اعخيبدا أسبسيب عوي دكج خحديد
يصبدر اهصديبح اهخي يخعرض ههب االكخصبدٜٗ .خَط اٍهظل إٍ ٙأّ ِظدر اٍظدِبح ٜشخضد خضرٌبح ن ٛتـع
اٍتٜبْبح االىخظبدٜج خرختػ تخراٌُ اٍِخبػر اٍْؼبِٜج .نبٍهرٗو ن ٛاٌٍٖٜل اٍِبٍ ٛالىخظبد ِب خُضدد خلٜرا ن ٛضسُ اٝذبر
اٍِخرختج ؿَ ٙاٍظدِبح ٌٍْٖب ال خلٜر اخسبٕٖبِِ ،ب ٜخٜص االشخهبدث ؿَْ ٙػبو ٗاشؾ ٍَلبٜج ِّ اٍدرٗس اٍِشخخَظج نٛ
ٕذا اٍِسبلْٜٗ .تلٍ ٛظْبؽ اٍشٜبشبح خخظٜط ِب َٜزُ ِّ ِٗارد ٗخٗخ ٛاٍخْشٜو نِٜب ت ُْٖٜتلٜج اٍخٗظل إٍ ٙنُٖ
أنغل ٍِظبدر اٍظدِبح ،ال شِٜب اٍـبترث ٍَضدٗد.
ويً تيً اهيؤصراح اهتظيئج هخرانى اهيخبظر ،خيذل يعوويبح االئخيبً اهيجيعج يؤصرا يفيدا ،وإً نبً يخعيً
اسخنيبههب تيؤصراح أخرىٗ .تبٍركُ ِّ أّ االئخِبّ ٜزداد ِؾ اٍظدِبح اٍسٜدث (ٌأّ ٜخَي ٙاالىخظبد اٍـ ْٜٛدنـج
ِٗاخٜج ِّ خالل زٜبداح اإلْخبسٜج) ٗاٍظدِبح اٍشٜئج (ِذل اْخـبص أشـبر األظٗل ٗخراخِ ٛـبٜٜر اإلىراع ِّ
اٍتًْٗ) ،نئّ زٜبدث االئخِبّ ٗاشخِرارٜخٔ ٗخراسؾ ْشة رأس اٍِبل اٍِظرن ٌّٜٗ ٛأؿَ ٙتٌذٜر ن ٛضبٍج اٍظدِبح
اٍشٜئجٗ .ذِج إضبراح ىٜٗج خأخِ ِّ ٛؤضراح أخر٘ ِظبضتج ٍِْٗ االئخِبّ .نئذا ٌبّ االئخِبّ  ِْٜٗتِب ٜزٜد ؿَٙ
خِس ْيػ ِئٜٗج ِّ إسِبٍ ٛاٍْبخز اٍِضَٜٗ ،ٛيخرّ تبرخهبؽ أشـبر األشُٖ تْشتج  %15أٗ أٌذرٜ ،خرخة ؿَ ٙذًٍ اٍدنؾ
تبضخِبٍٜج األزِج إٍ %22 ٙن ٛكغّٗ ؿبِٗ .ّٜخزداد ىٗث اإلضبرث إذا اشخُخدُ ِيٜبس أٗشؾ ْػبىب ٍالئخِبّ ـ
ٌبٍيرٗع اٍخ ٛخيدُ ٍَيػبؽ اٍخبط ِّ خالل اٍتًْٗ ٗاٍيرٗع اٍـبترث ٍَضدٗد اٍخ ٛخيدُ ٍٖذا اٍيػبؽ تضٌل ِتبضر.
ٗن ٛشٜبو االىخظبداح اٍظبؿدثٜ ،تدٗ ارخهبؽ أشـبر اٍظرم اٍضيٜيٜج ؿبِال ٗذٜو اٍظَج.
نذهم يٌتغي أً يٌعر صٌبغ اهسيبسبح في اهيؤصراح عبهيج اهخواخر اسخعدادا الحخيبل خحلق األزيج في األجل اهلرية
واهوجوء هوسحة يً االحخيبظيبح اهيخرانيج ِّٗ .تٕ ّٜذٓ اٍِؤضراحٜ ،شخْخز ٕذا اٍهظل أّ اٍِؤضر اٍذٜ ٚشخْد إٍٙ
اٍهرو ت ّٜشـر "ٍٜتٗر" ٗاٍشـر اٍشبئد ن ٛشٗو ِتبدٍج أشـبر اٍهبئدث ٍََٜج ٗاضدث (ِْٗ )LIBOR-OIS spreadضْٙ
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اٍـبئد  ٌِّٜأّ ٜضٜر إٍ ٙاضخِبل خضيو اٍغلٗػ أٜغب .كٜر أّ اٍِؤضراح اٍخ ٛخخغِّ ِـَِٗبح ؿّ اٍخراتػ تّٜ
اٍِؤششبح اٍِبٍٜج ٍُ ٜتد أداء سٜدا ن ٛاإلضبرث ِشتيب إٍ ٙنضل ِؤششخ" ٛتٜر شخٜرْز" ٗ"ٍِٜبّ"ِِ ،ب ٜهٜد تأّ ظْبؽ
اٍشٜبشبح ىد  ٌّٜٗؿَ ُٖٜاالؿخِبد ؿَِ ٙـَِٗبح االٌْضبم اٍهـَٜج ؿتر اٍِؤششبح تلٜج خيدٜر اضخِبٍٜج اٝذبر اٍخـبىتٜج
إذا ِب خضييح األزِج.
وٌجد أً يجيوعج يصبتهج يً األدواح االحخرازيج اهنويج يينً أً خنوً فعبهج األذر في يخخوف أٌواغ االكخصبداح،
وهو يب يينً أً يسبهى في خيسير اهخٌسيق تيً اهسيبسبح عوي اهيسخوى اهدوهي .كٜر أّ ِـبٜرث أدٗاح اٍشٜبشج
خخخَم ختـب ٍؼرٗم ٌل تَد ـ ٗخبظج ِؾ األدٗاح اٍخ ٛخـخِد ؿَِ ٙشخٜٗبح ضدٜج ٍَِؤضراح اٍِخخَهج .نـَ ٙشتٜل
اٍِذبل ،خؤد ٚأشـبر اٍظرم اٍِدارث ٗاشخخداُ اٍيرٗع اٍِضررث تبٍـَِج األسْتٜج إٍ ٙخغخ ُٜآذبر ٌل اٍظدِبح.
ِّٗ ذُ ٜخـ ّٜخْشٜو شٜبشبح شـر اٍظرم ٗاٍشٜبشبح اٍْيدٜج ٗاالضخرازٜج اٌٍَٜج ٌٍ ٌّٜٗ ٛاٍيػبؽ اٍِبٍٗ ٛاالىخظبد
اٍـ ْٜٛأٌذر اشخيرارا نٕ ٛذٓ اٍؼرٗم.

